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Dnr 2011/242-73

Redovisning av åtgärder/rutiner rörande tillsyn enligt
Socialtjänstlagen (2001:453) 13 kap i ärendet Dnr 9.1 – 16274/2011
Bilaga 1: Socialnämndens redovisning av åtgärder – tillsyn enligt SoL Dnr 9.1
– 16274/2011
Bilaga 2: Process ”Avvikelsehantering Lex Sarah
Bilaga 3: Rapport Fel & brister, Lex Sarah, inom Individ- och familjeomsorgen
Bilaga 4: Rapport Avvikelse/Fel & brister, Lex Sarah, Lex Maria inom
Äldreomsorg/Funktionsnedsatta
Bilaga 5: Utredningsrapport avseende händelse, tidpunkt, person, diarienr
Bilaga 6: Introduktionsplan för nyanställda

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har riktat kritik mot socialnämnden i rubricerade ärende och
begärt in redovisning av åtgärder i form av rutiner inom fyra olika områden.
1. Lex Sarah
Rutiner för hur nämnden säkerställer att personal som omfattas av
anmälningsplikten enligt lex Sarah har kännedom om vad detta innebär samt
att det inte råder någon tvekan om hur de ska gå till väga för att göra en
anmälan om det inträffar ett allvarligt missförhållande.
2. God man eller förvaltare
Rutiner för nämndens skyldighet, enligt 5 kap. 3 § Socialtjänstförordningen,
att anmäla till överförmyndarnämnden om den finner att god man eller
förvaltare enligt föräldrabalken bör förordnas någon.
3. Att lämna ut uppgifter med hänsyn till sekretessregler
Rutiner för hur nämnden, med hänsyn till sekretessreglerna, säkerställer att
uppgifter av betydelse lämnas till legala företrädare/anhöriga inom skälig tid
samt att namn och telefonnummer till den som skall kontaktas är kända.
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4. Rutiner för hur nämnden säkerställer att vidtagna åtgärder fullföljs och
att dessa är tillräckliga utifrån situationen.

Socialförvaltningens förslag
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
-

lämna föreliggande redovisning till Socialstyrelsen gällande tillsyn
enligt Socialtjänstlagen (2011:453) 13 kap, i ärendet Dnr 9.1 –
16274/2011avseende nämndens åtgärder/rutiner angående
Lex Sarah, god man eller förvaltare, tillämpningen av sekretessregler
och hur nämnden säkerställer att vidtagna åtgärder fullföljs och att de
är tillräckliga utifrån situationen som efterfrågas i socialstyrelsens
tillsyn.

Allmänna utskottets förslag
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
-

i enlighet med socialförvaltningens förslag till beslut

_____

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
-

lämna föreliggande redovisning till Socialstyrelsen gällande tillsyn
enligt Socialtjänstlagen (2011:453) 13 kap, i ärendet Dnr 9.1 –
16274/2011avseende nämndens åtgärder/rutiner angående
Lex Sarah, god man eller förvaltare, tillämpningen av sekretessregler
och hur nämnden säkerställer att vidtagna åtgärder fullföljs och att de
är tillräckliga utifrån situationen som efterfrågas i socialstyrelsens
tillsyn.

_____
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Socialstyrelsen, Umeå
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